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Záverečný účet Obce Svederník a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č. 64/2019
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 27.02.2020 uznesením č. 8/2020
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2020 uznesením č. 64b/2019
- tretia zmena schválená dňa 27.05.2020 uznesením č. 17/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 16.09.2020 uznesením č. 27/2020
- piata zmena schválená dňa 09.12.2020 uznesením č. 34/2020 a/
- šiesta zmena schválená dňa 09.12.2020 uznesením č. 34/2020 b/

Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách

Rozpočet
schválený
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách

716 715,22

839 359,60

Skutočné
celkové
čerpanie
846 080,61

584 873,00

0

670 664,76
0

678 123,47
0

131 842,22
716 715,22

168 694,84
792 700,16

167 957,14
754 635,51

555 004,22
135 543,00

607 744,16
167 456,04

569 729,68
167 405,87

26 168,00

17 499,96

17 499,96

0

+ 46 659,44

+ 91 445,10
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR
Rozpočet na rok 2020
839 359,60

Skutočnosť k 31.12.2020
846 080,61

% plnenia
101

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
551 869,00

Skutočnosť k 31.12.2020
562 579,94

% plnenia
102

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 458 830,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 467 275,31 EUR, čo predstavuje plnenie na
102 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 50 939,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 52 863,49 EUR, čo
je 103,78% plnenie. V tomto rozpočtovom plnení sú prijaté platby aj za nedoplatky
z predchádzajúcich rokov. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 5 472,20 EUR, čo predstavuje aj nedoplatky z predchádzajúcich období. Na ich
vymáhaní sa intenzívne pracuje.
c) Daň za psa 1 940 EUR, nedoplatky z predchádzajúcich období v evidencii v sume 196,14
EUR.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0 EUR
f) Daň za ubytovanie 0 EUR
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 40 474,59 EUR
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad v sume 4 379,99
EUR.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2020
69 564,00

Skutočnosť k 31.12.2020
67 827,80

% plnenia
98

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy nájomného a z vlastníctva majetku0
Z rozpočtovaných 12 044 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 092,04 EUR, čo je
59 % plnenie. Nedoplatky na tejto položke sú z prenájmu hrobových miest 2 644,00
(nepodpísané nové Zmluvy o hrobovom mieste) a odpustenie nájmov Reštaurácia MARYSHA
Svederník a Železiarstvo ŽELKA Svederník
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 571,94 EUR, čo je 51
% plnenie.
Iné poplatky a platby: Z rozpočtovaných 50 520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 57 163,82 EUR, čo je 113 % plnenie. V tom:
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Poplatky za rozhlas vo výške 86,00 EUR, za stočné ČOV Lipová Alej 21 132,57 EUR,
poplatky za opatrovateľskú službu 3 225,00 EUR poplatky ostatné vo výške 18 868,12 EUR,
stravné ŠJ + zábezpeka vo výške 13 852,13 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2020
49 231,76

Skutočnosť k 31.12.2020
47 715,73

% plnenia
97

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
ÚPSVaR
1 684,17
2.
Štátny rozpočet
779,98
3.
Štátny rozpočet
125,40
4.
Štátny rozpočet
517,60
5.
ÚPSVaR
422,32
6.
Štátny rozpočet
57,02
7.
Štátny rozpočet
2 551,00
8.
Štátny rozpočet
2 278,95
9.
Grant
5 000,00

Účel
Refundácia nákladov
Dotácia na voľby
Dotácia na životné prostredie
Dotácia register obyvateľov
Zadržané rodinné prídavky
Dotácia cestná doprava
Dotácia na predškolskú výchovu
Dotácia celoplošné testovanie
Grant KIA – aktivity na detskom
ihrisku
10.
Štátny rozpočet
1 927,07 Dotácia stavebný poriadok
11.
Štátny rozpočet
3 024,00 Dotácia strava zadarmo
12.
Štátny rozpočet
3 228,00 Dotácia štatistický úrad SODB 2021
13.
Štátny rozpočet
25 734,22 Udržateľnosť prac.miest MŠ
COVID 19
14.
Štátny rozpočet
386,00 Dotácia pracovníkom prvá línia-OS
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy a transfery:
Rozpočet na rok 2020
0

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% plnenia
--

Obec v roku 2020 neprijala žiadny kapitálový príjem.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020
168 694,84

Skutočnosť k 31.12.2020
167 957,14

% plnenia
99,96

Textová časť – príjmové finančné operácie:
Obecným zastupiteľstvom bolo schválené zapojenie prebytku hospodárenia za rok 2019 vo
výške 11 757,45 do rezervného fondu a jeho čerpanie je zapracované v kapitálových výdavkoch.
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Prijatie bankového úveru č. 512/CC/19 Slovenská sporiteľňa a.s. – výstavba chodníku Svederník
v sume 130 000,- EUR.
Prijatie návratného finančného príspevku MF SR z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 25 827,- EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR
Rozpočet na rok 2020
792 700,16

Skutočnosť k 31.12.2020
754 635,51

% plnenia
95

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
607 744,16
569 729,68
94
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
01- Všeobecné verejné služby
299 303,96
278 838,23
93,54
03- Všeobecný poriadok
4 603,80
84,32
5 460,00
a bezpečnosť
04- Ekonomická oblasť
14 000,00
8 117,88
57,98
05- Ochrana životného prostredia
56 460,00
56 187,41
99,52
06- Bývanie a občianska vybavenosť
18 896,01
17 151,86
59,36
08- Rekreácia kultúra a náboženstvo
5 810,00
5 256,66
90,48
09- Vzdelávanie
194 932,08
189 714,41
97,32
10- Sociálne zabezpečenie
12 882,12
9 859,44
76,54
Spolu
607 744,16
569 729,68
94
Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 243 480,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v sume 238 797,93 EUR, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
materskej školy, školskej kuchyne a jedálne, opatrovateľky, voľby, poslanci, dohody, náhrady,
PN.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 90 020,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 85 221,98 EUR, čo je 95 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 272 592,04 bolo čerpanie vo výške 244 872,53 EUR je 90 % čerpanie. Ide
o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, Materskej školy, Školskej kuchyne a jedálne ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba budov, verejných
priestranstiev, miestnych komunikácií, športových ihrísk, nájomné za nájom techniky a ostatné
tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 522,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 99,80 EUR, čo predstavuje 19 % čerpanie
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020
167 456,04

Skutočnosť k 31.12.2020
167 405,87

% plnenia
100

v tom :
Funkčná klasifikácia
03- Všeobecný poriadok
a bezpečnosť
06- Bývanie a občianska vybavenosť
08- Rekreácia kultúra a náboženstvo
Spolu

rozpočet
2 360,44

skutočnosť
2 348,04

% plnenia
99

162 595,59
2 500,00
167 456,03

162 594,84
2 462,99
167 405,87

100
100
100

Textová časť – kapitálové výdavky :
-

doplnenie kamerového systému vo výške 2 348,04 EUR
prípravná dokumentácia ( stará škola Keblov)vo výške 1 350,00 EUR
realizácia nových stavieb – chodník II. etapa Svederník vo výške 131 672,35 EUR
realizácia stavby detské ihrisko Svederník vo výške 19 065,60 EUR
realizácia stavby multifunkčné ihrisko Svederník (doplatok faktúry splátky)
vo výške 5 542,24 EUR
- Rekonštrukcia a modernizácia HZ Marček vo výške 4 964,65 EUR
- Rozhlas Florian vo výške 2 462,99 EUR

2) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
17 499,96

Skutočnosť k 31.12.2020
17 499,96

% plnenia
100

Splácanie poskytnutého úveru č. 02/005/18 – oprava miestnych komunikácií
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020

Bežné príjmy spolu

678 123,47

Bežné výdavky spolu

569 729,68

Bežný rozpočet

108 393,79

Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

0,00
167 405,87
- 167 405,87
-59 012,08
-6 404,69

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-65 416,77

Príjmy z finančných operácií

167 957,14

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

17 499,96
150 457,18
846 080,61

VÝDAVKY SPOLU

754 635,51

Hospodárenie obce

91 445,10

Úprava prebytku - Vylúčenie z prebytku

6 404,69

Upravené hospodárenie obce

85 040,41

Schodok rozpočtu v sume - 59 012,08 € zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p., upravený o nevyčerpané prostriedky účelovo určené a nevyčerpané zo ŠR
v sume 6 404,69 € obec usporiadala:
Z prebytku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v sume 65 416,77
€
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v sume 150 457,18
€ bol použitý na
vysporiadanie upraveného schodku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v sume
65 416,77 €
na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 85 040,41 €
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z prebytku vylučujú
nevyčerpané prostriedky z účtu školskej jedálne na stravné a réžiu v sume 6 404,69 €
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku – v roku 2019 obec nemala
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. Z.
Na základe uvedených skutočností vyššie obec navrhuje tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 85 040,41 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o použití rezervného fondu
rozhodlo obecné zastupiteľstvo uzneseniami na kapitálové výdavky.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- detské ihrisko Svederník
Uznesenie č. 17/2020
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- HZ Marček okná
Uznesenie č. 15/2020
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
1 110,39
11 757,45

7 165,60
4 964,65

0,00
0,00
737,59

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o sociálnom fonde.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel 1,00 %
Úbytky
KZ k 31.12.2020
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

Majetok spolu

1 187 401,43

1 400 472,71

Neobežný majetok spolu

1 157 985,88

1 292 730,03

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

990 442,76

1 125 186,91

Dlhodobý finančný majetok

167 543,12

167 543,12

27 884,37

106 370,07

492,84

250,34

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

8 405,60

11 255,47

18 985,93

94 864,26

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 531,18

1 372,61

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

1 187 401,43

1 400 472,71

506 516,58

586 100,92

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Nevysporiadaný výsledok hospod. MR

448 020,69

506 516,58

Výsledok hospodárenia za účtovné obd.

58 495,89

79 584,34

106 070,96

234 393,89

1 173,00

1 325,00

0,00

0,00

147,91

25 971,70

Krátkodobé záväzky

67 054,09

56 901,19

Bankové úvery a výpomoci

37 695,96

150 196,00

574 813,89

579 977,90

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
V zmysle §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. obec a VUC môžu na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce alebo VÚC neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho účtovného obdobia
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov
neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtovaného roka
Okrem iného obec eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia
- priame dane
- záväzky zo sociálneho fondu

24 775,02
0,00
14 995,74
9 357,61
1 691,66
144,70
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Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ
Účel

Prima banka, a.s.
Slovenská
sporriteľňa a.s.

Investičný úver
Investičný úver

Ročná
Ročná
Zostatok
splátka
splátka úveru (istiny)
istiny
úrokov k 31.12.2020
za rok
za rok
2020
2020
17 499,96 372,00
20 196,00
0,00 365,44
130 000,00

Rok
splatnosti

r. 2022
r. 2025

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej
sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

Zostatok istiny k 31.12.2020
150 196,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019
535 840,39

535 840,39
0,00
535 840,39
150 196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 196,00

§ 17 ods.6 písm. a)
28,03%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 312012 - obec
- dotácie 312001
- dotácie 312 008
- príjmy z náhradnej výsadby drevín - obec
- účelovo určené - obec 311*
- dotácie z MF SR - RO
- účelovo určené peňažné dary - RO
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
- splátky úverov 821004, 821005, 821007, 821009
- úroky – úver 651002, 651003, 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020

Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2020
18 237,40

Suma v EUR

535 840,39
0,00
535 840,39
3 862,17
4 294,94
500,00
0,00
200,00
0,00
0,00
8 857,11
526 983,28

17 499,96
737,44
18 237,40

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

526 983,28

3,46 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2020,
nakoľko obec Svederník nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Svederník neposkytla v roku 2020 žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Svederník v roku 2020 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec Svederník nemala v roku 2020 zriadenú rozpočtovú organizáciu.
b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverené iným spôsobom
Obec v roku 2020 neposkytla v súlade s platným VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce žiadnu dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky – formou transferu
podliehajúce vyúčtovaniu
-1-

---------

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-----
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-4-
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––-
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

ŠR

CD a PK – BV

ŠR

Životné prostredie - BV

ŠR

Predškolská výchova

ŠR

REGOB – BV

ŠR

Celoplošné testovanie – BV

ŠR

Voľby -BV

ŠR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

57,02 EUR

57,02 EUR

0,00

125,40 EUR

125,40 EUR

0,00

2 551,00 EUR

2 551,00 EUR

0,00

517,60 EUR

517,60 EUR

0,00

2 278,95 EUR

2 278,95 EUR

0,00

779,98 EUR

779,98 EUR

0,00

Strava predškoláci -BV

3 024,00 EUR

3 024,00 EUR

0,00

ŠR

Stavebný poriadok - BV

1 927,07 EUR

1 927,07 EUR

0,00

ŠR

Štatistika SODB 2021

3 228,00 EUR

3 228,00 EUR

0,00

ŠR

Odmena prvá línia - OS

386,00 EUR

386,00 EUR

0,00

ÚPSVaR

Zadržané rod. prídavky - BV

422,32 EUR

422,32 EUR

0,00

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

f)

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

---

---

---

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

---

---

---

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých
finančných

Suma skutočne
použitých finančných

Rozdiel
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prostriedkov

prostriedkov

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu – Hodnotiaca správa.

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku
1. Berie na vedomie:
a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Svederník za rok
2020
2. Konštatuje, že:
a) Prerokovalo Záverečný účet obce Svederník za rok 2020

3. Schvaľuje:
a) Celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad
b) Použitie prebytku celkového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške
85 040,41 €.
c) Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2021 podľa
rozhodnutia ObZ.
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